ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ:
ПІДСУМКИ 2009 РОКУ
Протягом 2009 року замовниками було проведено 83 313 процедур закупівлі (з урахуванням частин
предметів закупівлі (лотів)). Із них:
• відкритих торгів: 62 666 процедур, що становить 76,4 % від загальної кількості проведених торгів;
• торгів з обмеженою участю: 565 процедур (0,6 % від загальної кількості);
• двоступеневих торгів: 523 процедури (0,6 % від загальної кількості);
• запиту цінових пропозицій: 17 168 процедур (20,5 % від загальної кількості);
• закупівлі в одного учасника: 2 391 процедура (1,9 % від загальної кількості).
Ці дані подано на діаграмі 1.
Для порівняння нижче наведено діаграму 2, яка демонструє кількість процедур, проведених у 2007–2008
рр.
Динаміку кількості процедур закупівель за 2007–2009 рр. подано на діаграмі 3.

Загалом проведено конкурентних процедур закупівель, до яких можна зарахувати процедури відкритих
торгів, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та запиту цінових пропозицій, 80 922 процедури,
що становить 97,1 % від загальної кількості процедур закупівель.
При цьому скасовано або визнано такими, що не відбулися, 21 166 торгів, або 25,4 % (за 2008 рік –
25 %), а саме:
• відкритих торгів: 18 971 процедура, або 30,3 % від загальної кількості (за 2008 рік – 30,6 %);
• торгів з обмеженою участю: 168 процедур, або 29,7 % (за 2008 рік – 10,3 %);
• двоступеневих торгів: 182 процедури, або 34,8 % (за 2008 рік – 13,1 %);
• запитів цінових пропозицій: 17168 процедур, або 10,3 % (за 2008 рік – 9,4 %);
• закупівлі в одного учасника: 84 процедури, або 3,5 % (за 2008 рік – 2,5 %).
Динаміку кількості торгів, які скасовано або визнано такими, що не відбулися, за 2007–2009 рр.
наведено на діаграмі 4.

Середня кількість учасників в одній процедурі, за якою можна оцінити рівень конкуренції під час
проведення торгів, становить за процедурами:
• відкритих торгів: 1,5 учасника (за 2008 рік – 1,4 учасника);
• торгів з обмеженою участю: 1,5 учасника (за 2008 рік – 2,1 учасника);
• двоступеневих торгів: 1,5 учасника (за 2008 рік – 1,3 учасника);

• запиту цінових пропозицій: 2,7 учасника (за 2008 рік – 2,8 учасника).
Середня кількість поданих тендерних пропозицій на одну процедуру (зокрема й за частинами предмета
закупівлі (лотами)) становить за процедурами:
• відкритих торгів: 2,5 пропозиції (за 2008 рік – 2,1 пропозиції);
• торгів з обмеженою участю: 2 пропозиції (за 2008 рік – 2,3 пропозиції);
• двоступеневих торгів: 3,9 пропозиції (за 2008 рік – 4,1 пропозиції);
• запиту цінових пропозицій: 3 пропозиції (за 2008 рік – 2,9 пропозиції).
Загалом учасниками за всіма процедурами подано 214 180 тендерних пропозицій. Із них відхилено 45
399 пропозицій, або 21,2 % від загальної кількості поданих пропозицій (за 2008 рік – 11,1 %). У розрізі
процедур відхилено за процедурами:
• відкритих торгів: 25,1 % (за 2008 рік – 12,5 %);
• торгів з обмеженою участю: 20,6 % (за 2008 рік – 10,7 %);
• двоступеневих торгів: 16,7 % (за 2008 рік – 12,7 %);
• запиту цінових пропозицій: 10,4 % (за 2008 рік – 6,5 %).
Замовникам від учасників надійшли 1275 скарг, зокрема 1246 за процедурою відкритих торгів, 5 – за
процедурою торгів з обмеженою участю, 7 – за процедурою двоступеневих торгів та 17 – за процедурою
запиту цінових пропозицій.
У 2009 році замовниками заплановано для закупівлі товарів, робіт і послуг 152 202,2 млн грн, що на
32,2 % менше, ніж у 2008 році (у 2008 році – 224 435,2 млн грн), зокрема за кошти державних, казенних та
комунальних підприємств – 53 907,6 млн грн (у 2008 році – 38 878,1 млн грн), за кошти господарських
товариств, в яких державна частка акцій перевищує 50 %, – 58 077,3 млн грн (у 2008 році – 118 383,7
млн грн).
У 2009 році замовники заявили на торги як очікувану вартість закупівлі 126 854,1 млн. грн, або 83,3 %
від обсягів запланованих коштів.
За результатами проведених процедур закупівель укладено договорів на 105 268,3 млн грн, що
становить 83 % від загальної очікуваної вартості закупівель, із них за процедурами:
• відкритих торгів: на 71 474,9 млн грн, що становить 67,9 % від загальної вартості укладених
договорів;
• торгів з обмеженою участю: 971,6 млн грн, або 0,9 %;
• двоступеневих торгів: 616,6 млн грн, або 0,6 %;
• запиту цінових пропозицій: 2 233,0 млн грн, або 2,1 %;
• закупівлі в одного учасника: 29 972,2 млн грн, або 28,5 %.
Структуру укладених договорів за процедурами представлено на діаграмі 5.
Укладені договори профінансовано на 49,5 % (52 093,4 млн грн.) за такими процедурами:
• відкритих торгів: 33 227 млн грн, що становить 54 % від загальної суми укладених договорів;
• торгів з обмеженою участю: 425,3 млн грн (56 %);
• двоступеневих торгів: 327,5 млн грн (47 %);
• запиту цінових пропозицій: 1 682,3 млн грн (25 %);
• закупівлі в одного учасника: 16 431,3 млн грн (45 %).
Цю інформацію подано на діаграмі 6.
Договори, укладені за результатами проведених процедур закупівель, передбачають джерела
фінансування, наведені в діаграмі 7.
Також у 2009 році виконувалися 11879 договорів, укладених у попередні роки (за цими договорами
профінансовано 23943,7 млн грн). Із них за процедурами:
• відкритих торгів: 9507 договорів (профінансовано 13 085,1 млн грн);
• редукціону: 85 договорів (профінансовано 56,6 млн грн);
• торгів з обмеженою участю: 244 договори (профінансовано 861 млн грн);
• двоступеневих торгів: 69 договорів (профінансовано 175,4 млн грн);
• запиту цінових пропозицій: 1019 договорів (профінансовано 95,2 млн грн);
• закупівлі в одного учасника: 955 договорів (профінансовано 9 670,4 млн грн).
Ці дані наведено нижче, у діаграмі 8.

